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Als internationale beursgenoteerde onderneming, met een zevental vestigingen in zowel Europa 

als Australië, produceert de Hilton Food Group smakelijke dagverse producten voor grote Retail 

organisaties als Tesco, Ahold, Coop, ICA en Woolworths. Binnen de branche worden zij terecht 

gezien als een belangrijke wereldspeler. 

 

De Hilton Food Group is een sterke en kerngezonde onderneming. De strategie om als partner één 

op één relaties aan te gaan met grote Retail organisaties blijkt zeer succesvol. Dit komt onder 

andere tot uiting in een gestage autonome volumegroei van haar vestigingen, als mede ook uit de 

groei van het klantenportfolio en de uitbreiding van landen waar zij zich vestigen. 

 

In Nederland produceert de Hilton Food Group vestiging, Hilton Meats Zaandam (HMZ), haar 

producten voor retailer Albert Heijn. Dit doen zij met circa 500 enthousiaste medewerkers en een 

state-of-the-art productieproces. Via een uitgekiend en snel logistiek netwerk liggen de producten 

een paar uur na productie gegarandeerd vers in het schap. Meer dan 27% van het totaal in 

Nederland geconsumeerde “rood” vlees vindt zo zijn weg naar de consument. 

 

Het hebben van maar één (kritische) klant maakt dat kwaliteitsbewustzijn en servicegerichtheid 

bij iedereen top of mind is. Een ieder binnen de organisatie heeft tot opdracht alles aan te wenden 

om Albert Heijn te ondersteunen in hun proces de consument duurzaam te behagen. 

 

Hilton Food Group vindt het daarbij van strategisch belang om in technische en technologische 

zin voorop te lopen. Om dit te bereiken is er, naast een hoog niveau aan investeringen, een innige 

samenwerking met leveranciers op het gebied van ontwikkeling en uittesten van processen en 

equipment. Binnen de vestiging tref je dan ook de modernste snij- en verpakkingsmachines aan, 

gecompleteerd met volledig gerobotiseerde inpakprocessen. Deze middelen maken een efficiënte 

operatie mogelijk. 

 

Het hierboven genoemde is echter niet alleen de “key to success”. Uiteindelijk maken de 

medewerkers ook hier het verschil. HMZ investeert veel in de ontwikkeling van medewerkers en 

organisatie. Een gedegen en landelijk erkend opleidingsgebouw ondersteunt deze ontwikkeling. 

Daarnaast worden medewerkers primair uitgedaagd ideeën aan te dragen en initiatief te tonen om 

het iedere dag weer beter te doen dan de dag ervoor. 
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Als innovatief productiebedrijf is HMZ op zoek naar een gedreven Productie Manager die het 

proces niet alleen dient te onderhouden, maar zich vooral inzet om het verder uit te bouwen en te 

vervolmaken. Dat het hier voor de organisatie een key-functie betreft mag duidelijk zijn.  

 

Koetsier Executive Search is in opdracht van de directie van Hilton Meats Zaandam op zoek naar 

DE Productie Manager. 

 

Als Productie Manager ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verbeteren van een 

efficiënte en doelmatige inrichting en het verloop van een omvangrijk productieproces. Je zorgt 

voor een helder inzicht en overzicht tussen (deel)processen zodat de vastgestelde eindproductie 

wordt gerealiseerd. 

 

Als Productie Manager ben je verantwoordelijk voor een omvangrijk productieproces. Met je 

teamleiders stel je de teams in staat kwalitatief hoogwaardige producten af te leveren. Dit houdt in 

dat je een goede teamgeest bouwt door de medewerkers te motiveren. Je stuurt strak op resultaat 

en het continue ontwikkelen van de processen.  

Je stelt diverse jaarlijkse budgetten en investeringsvoorstellen op en zorgt voor een hoge 

leverbetrouwbaarheid en een hoog kwaliteitsniveau tegen minimale productiekosten. 

Je geeft direct leiding aan 4 teamleiders en indirect aan 200 medewerkers. Verder realiseer je de 

productiedoelstellingen (productiviteit, afvalpercentages, gebudgetteerde uitgaven, 

personeelsbezetting, ziekteverzuim, etc.). Je stuurt de productieprocessen en evalueert deze 

continue zodat de afwijkingen ten aanzien van veiligheid, kwaliteit, kwantiteit, planning en kosten 

op het juiste moment worden bijgesteld. Je formuleert afdelingsdoelstellingen, houdt de 

personeelsbezetting op peil en beheert de productieruimtes, installaties en machines.  

Ook houd je rekening met de gestelde normen en wetten voor de kwaliteit en voedselveiligheid.  

 

Je rapporteert aan de Manager Operations over de voortgang en periodieke resultaten (KPI's). 
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Titel  Productie Manager   

 

Plaats in de organisatie  De Productie Manager rapporteert rechtstreeks aan de 

Manager Operations (en bij diens afwezigheid legt hij/zij 

verantwoording af aan de Managing Director). 

 

Standplaats  Zaandam 

 

Verantwoordelijkheden De Productie Manager is verantwoordelijk voor: 

� De dagelijkse aansturing van 4 teamleiders en indirect 

200 medewerkers; 

� Het opstellen van budgetten en investeringsvoorstellen; 

� Het realiseren van een hoog kwaliteitsniveau tegen 

minimale productiekosten en een hoge 

leverbetrouwbaarheid; 

� Het realiseren van de productiedoelstellingen zoals: 

productiviteit, afvalpercentages, gebudgetteerde 

uitgaven, personeelsbezetting, ziekteverzuim etc.); 

� Het continu monitoren en evalueren van de  

productieprocessen teneinde te garanderen dat 

afwijkingen t.a.v. veiligheid, kwaliteit, planning, 

kwantiteit en kosten op het juiste moment bijgesteld 

worden; 

� Het formuleren van afdelingsdoelstellingen vanuit de 

bedrijfsdoelstellingen en tevens zorgdragen voor de 

uitvoering hiervan; 

 

 

Algemeen 

De te zoeken Productie Manager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en continue verbeteren 

van een efficiënte en doelmatige inrichting en verloop van het complete productieproces (binnen 

Unit 2). Dit vanuit een helder inzicht en overzicht tussen (deel)processen teneinde de vastgestelde 

eindproductie te realiseren. 

De Productie Manager draagt er zorg voor dat alle werkzaamheden binnen zijn/haar afdeling 

worden uitgevoerd conform procedures en wettelijke bepalingen en in lijn met de vastgestelde 

eindnormen. 
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Opleiding De te zoeken kandidaat beschikt over een opleiding op 

minimaal HBO werk- en denkniveau. Hierbij valt te denken 

aan bijvoorbeeld een studie Werktuigbouwkunde, 

Technische Bedrijfskunde en/of Levensmiddelen 

Technologie.  

 

 

Ervaring De te zoeken kandidaat beschikt over aantoonbare kennis 

van de inrichting en aansturing van productieprocessen. 

Idealiter heeft hij/zij deze ervaring opgedaan binnen de 

levensmiddelenindustrie. Idealiter beschikt hij/zij over 

ervaring en kennis op het gebied van Lean Manufacturing 

en/of Six Sigma). 

  Hij/zij is een natuurlijk leider die in staat is om mensen aan 

zich te binden, draagvlak weet te creëren binnen een 

internationale en multiculturele onderneming en mede 

daardoor vernieuwingen weet door te voeren. 

 

 

 

Karakteristieken Met betrekking tot de persoonlijke kwaliteiten waaraan de 

man/vrouw zal moeten voldoen, willen wij ons met nadruk 

beperken tot die eigenschappen welke van essentieel belang 

zijn voor het welslagen: 

 � Ondernemende instelling (initiatiefrijk) 

� Analytisch 

� Overtuigingskracht en motivator 

� Flexibel 

� Teamplayer 

� Pragmatisch 

� Conceptueel vermogen 

� Stressbestendig 

� Resultaatgericht 

� Natuurlijk leider 

� Hands-on mentaliteit 

� Gevoel voor humor 


